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International Performance Art Festival 

 

ASIATOPIA #17/2015 

International Performance Art Festival 

Studio 4th Floor @ Bangkok art & Culture Centre 

28 October – 1 November 2015 

ขอเชิญรวมชมเทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติ เอเชียโทเปย 

 

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานครรวมกับเอเชียโทเปย จัดงานเทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติ  

เอเชียโทเปยครั้งท่ี 17 ระหวางวันท่ี 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2558  

17.00 – 20.30 น. 

ณ หองสตูดิโอชั้น 4  หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

ศิลปนเสวนา : 29 ตุลาคม 2558 15.00 – 16.30 น. 

ฟงการบรรยายถึงความเคลื่อนไหวและพัฒนาการศิลปะแสดงสดของเมืองซีอาน ประเทศจีน  

เทศกาลศิลปะแสดงสด กู หยู แอคชั่น ท่ีกอตั้งเม่ือป 2550 

โดยผูอํานวยการศูนยศิลปะซาน ซีฉิ   

 

เอเชียโทเปย เทศกาลศิลปะแสดงสดดําเนินกิจกรรมโดยศิลปนไทยจัดตอเนื่องมานับเปนปท่ี 17ครั้งนี้ 

เอเชียโทเปย นําเสนอศิลปนจากควิเบกประเทศแคนาดา ซีอานประเทศจีน ญ่ีปุน ไตหวัน สิงคโปรและไทย 

เพ่ือนําเสนอมุมมองแนวคิดผานการทํางานศิลปะแสดงสดภายใตภาวะทึบทึมของสถานการณโลก ความรุนแรง

ทางการเมือง ปญหาสิ่งแวดลอม การเหยียดผิวและวิถีชีวิตท่ีเปนอยู เราตางสูญเสียและเรียนรูท่ีจะอยูรวมกัน

บนความปวดปราของอดีต 

ศิลปะแสดงสดเปนการนําเสนอผลงานทางศิลปะในรูปแบบท่ีกําลังไดรับความสนใจจากผูชมเพ่ิมมากข้ึนตาม

จํานวนปการเติบโตของเทศกาลศิลปะแสดงสดเอเชียโทเปยท่ีมีเปาหมายพัฒนาศักยภาพศิลปะแสดงสดและ

ความสัมพันธในระดับเอเชียดวยการใชเวทีประจําปของเทศกาลเปนท่ีชุมนุมแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังดานศิลปะ

และวัฒนธรรม. 

 

 

 

 

 

 



 

ศิลปน  
ควิเบก แคนาดา : ริชารด มารแตล / คริสตียอง เมลสิแยร 

จีน : ซาน ซีฉิ / หวัง ฉูหยู / เกา เซงซู/หวัง หมิงเฟย/ชูไบ เหวย / ฮัน เซียวฮัน 

ญี่ปุน : อารัย ชินอิชิ / ซากิโกะ ยามาโอกะ / มีกูมิ ชิมิซุ/ยูซุรุ เมดะ 

ไตหวัน : วาตัน วูหมา 

สิงคโปร : เจเรมี เฮย/ไคล ไลม 

ไทย : สุรพล ปญญาวชิระ / วสันต สิทธิเขตต/จิตตมา ผลเสวก/สมพงษ ทวี/ มงคล เปลี่ยนบางชาง 

วิชชุกร ตั้งไพบูลย / นพวรรณ สิริเวชกุล 

 

Bangkok art and Culture centre in cooperation with ASIATOPIA  organize the 

ASIATOPIA#17/2015  International Performance Art Festival  28October – 1 November 2015 

At Studio 4th Floor Bangkok art and culture centre 

ASIATOPIA performance art festival founded in Bangkok in 1998, by a Thai performance artist. 

This year the artists from Quebec Canada Xi’an China Japan Taiwan Singapore and Thai will 

present the conceptual of the Art through under gradations of the World, Political violence – 

crisis of environment – Racism –and way of life. We lose and learn to live together on the 

harsh pain. 

 

Artists: 
Quebec Canada : Richard Martel ,Christian Messier 

Xian China : Xiang Xishi,Wang Chuyu,Wang Mieng Feng,Qiao Shengxu,Su Baiwei 

Japan : Arai Shin-ichi,Sakiko Yamaoka,Megumi Shimizu,Yuzuru Maeda 

Singapore : Jeremy Hiah, Kai Lam 

Taiwan: Watan Wuma 

Thai: Surapol Phanyawhachira, Vasan Sitthiket, Jittima Pholsawek,Sompong Tawee 

Mongkol Plienbangchang,Vichukorn Tangpaiboon,Nopawan Sirivejkul 

  



 

Free of Charge  
CONTACT : AOR NOPAWAN  

nsirivejkul@gmail.com +66851503048  

Facebook /AOr NOpawan 

 

30 October 2015 

05.00 pm  BACC director welcome the Artists from ASIATOPIA 

05.30 – 07.30 pm Performance Art 

   Christian Messier/Wang Chuyu/ Han SiaoHan/ Jittima Pholsawek 

ASIATOPIA ARTISTS 
 

 
 

ฮัน เซ่ียวฮัน : จีน 
นักดนตรี นองรองจากดินแดนอีสานของจีน เขานําเสนอผลงานดนตรีของชาวแมนจู และยังรวบรวมผลงาน

เพลงเกาของนักดนตรีแมนจูท่ีมีชื่อเสียง และฝกฝนเพ่ือเปนสวนหนึ่งของการแสดงของเขาอีกดวย ผลงานของ

เขาถือเปนตัวแทนทางจิตวิญญาณของดนตรีแมนจู ฮันเปนนักแตงเพลงภาพยนตร ผลงานท่ีมีชื่อเสียงของเขา

คือ“The Monument of Youth” แตเขาก็ไมหยุดนิ่งท่ีจะพัฒนาผลงานของตัวเองตอไป 

HanXiaoHan : China 
is a modern musician and singer who has adopted northeastern Asian music elements in his 

works. His representative works are the serial Manchu shamanist musical of “The Manchu 

Epic Music :  Shaman’s Ulabun & Ucun” some film composer and famous song：“The 

Monument of Youth” among others. He is so self-esteemed in his own artistic pursue and is 

a mature musician so he is going to keep on with his pursue in music forever. 
  



 

 
 

จิตติมา ผลเสวก : ไทย 
เกิด 1959  ; ศิลปนหญิงรุนแรกของศิลปะแสดงสดไทย เริ่มตนทํางานศิลปะแสดงสดเม่ือป1994 ตอเนื่องมาจน

ปจจุบัน จิตติมาทํางานศิลปะ เขียนหนังสือและกวี เปนผูริเริ่มโครงการศิลปะชุมชนรวมกับกลุมศิลปนทํางานใน

พ้ืนท่ีชุมชนท่ีไดรับผลกระทบดานสิ่งแวดลอม วิถีชีวิตและวัฒนธรรม เชน พ้ืนท่ีแมน้ําโขง แมน้ําสาละวิน 

หมูบานชนเผาอุรักลาโวย 

แนวคิด : ชีวิตชางเปราะบาง  เบาหวิว  พรอมจะปลิดปลิวไดทุกเม่ือ ทวาสิ่งท่ีมนุษยเราแบกบาไวกลับหนักอ้ึง 

JittimaPholsawek ; Thailand  
Born 1959 One of the Pioneer female Performance Artist. Jittima started to do Performance 

art since 1994, She’s writer, Poet and doing Art and She’s the Founder of Community Art 

Project making art in the area of environment issues and culture such as Mekong Basin  

Salaween River and U-Rak La woy.  her works mainly about community rights, and that’s 

make her works more objective than subjective. 

Concept :  O, how fragile life is. So light. So easy to be blown away.Yet the weight on our 

shoulders is so heavy. 

  



 

 
คริสติยอง เมสสิแยร : ควิเบก แคนาดา 
ครสิติยอง เมสสิแยรพํานักและทํางานท่ีมอนทรีอัล แคนาดา, ผลงานศิลปะแสดงสดของเขาเปนท่ีรูจักและไดรับ

เชิญเขารวมเทศกาลตางๆกวา 12 ประเทศท่ัวโลก รวมท้ังVancouver’s Live Biennial, Viva! Art action ใน

มอนทรีอัล และงาน 7a*11d ในโตรอนโต นอกจากงานศิลปะแสดงสด คริสติยองยังทํางานจิตรกรรมผลงาน

ของเขาเคยจัดแสดงท่ี l’OEildepoisson, Galerie Verticale เปนตน นอกจากนี้เขายังเปนสมาชิกผูรวมกอตั้ง

เวบไซตแมกกาซีน  Punctum ท่ีวาดวยเรื่องราวของศิลปนและทัศนศิลปของควิเบก. 

Christian Messier : Quebac Canada 
Christian Messier live and work in Montreal, Canada. Betterknown for his performances, he 

has participante in évents in a dozen countries. He alsoappeared in Vancouver’sLiveBiennial, 

Viva!  Art action in Montreal, the Biennale d’art performatif in Rouyn-Noranda, 7a* 11din 

Toronto, the Manif d’art and two times at the Rencontre internationale d'art performance in 

Quebec City.  His painting has been show at l’OEildepoisson, Galerie Verticale, Pan! 

Peinture—of whichhe’s a foundingmember—and, ,l’Écart, in Rouyn-Noranda and 

morerecently, at the Laroche/ JoncasGallery.  Messier isalso a foundingmember of the 

Webmagazine Punctum, whichcoversvisualartists in Quebec. 
  



 

 
หวัง ฉูหยู : จีน 
เกิดเม่ือป 1974 ท่ีเมืองซานซี ประเทศจีน ปจจุบันพํานักและทํางานศิลปะอยูท่ีกรุงปกก่ิง เขาเปนหนึ่งในผูรวม

กอตั้งและผูอํานวยการเทศกาลศิลปะแสดงสด กูหยู ตั้งแตป 2007  

Wang Chuyu 
Wang Chuyu was born on 1974 in Shaanxi Province, China.  Now he lives in Beijing, and 

working with art activity. He is also a co-founder and director of GUYU Action Contemporary 

Performance Art Festival, since 2007. 


	Asiatopia  International Performance Art Festival
	ศิลปิน
	Artists:
	Free of Charge
	ASIATOPIA ARTISTS
	ฮัน เซี่ยวฮัน : จีน
	HanXiaoHan : China
	จิตติมา ผลเสวก : ไทย
	JittimaPholsawek ; Thailand
	คริสติยอง เมสสิแยร์ : ควิเบก แคนาดา
	Christian Messier : Quebac Canada
	หวัง ฉูหยู : จีน
	Wang Chuyu



